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ACTIVITEITENAGENDA SEPTEMBER-OKTOBER 
 
 
Maandag  20.00 uur  Kooroefening in de kerk te Kralendijk 
Dinsdag    18.00 uur  Muziekles voor de jongeren in de kerk te 
      Kralendijk 
Zaterdag   16.00 uur  Jeugdclub in jeugdclubgebouw te  

    Kralendijk 
 
Bovenstaande activiteiten vinden in principe iedere week plaats. In de liturgie van de 
zondagse erediensten vind u de exacte gegevens van de activiteiten voor die week 
 
 

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 12) verschijnt op 
DV zondag 26 oktober 2014.  
Kopij uiterlijk woensdag 22 oktober 2014 inleveren bij Janneke Oosterveen. 
Contactgegevens zijn te vinden in de colofon achterin deze Kerkbode. 
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BIJBELLEESROOSTER    

 
September 

maandag 1 september Spreuken 6:12-19 Wees betrouwbaar 

dinsdag 2 september Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk 

woensdag 3 september Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden 

donderdag 4 september Psalm 119:81-88 Smachten naar redding 

vrijdag 5 september Matteüs 17:1-8 Feest van herkenning 

zaterdag 6 september Matteüs 17:9-13 Elia en Johannes 

zondag 7 september Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht 

maandag 8 september Matteüs 17:24-27 Belasting betaald 

dinsdag 9 september Matteüs 18:1-9 Belangrijkheid 

woensdag 10 september Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken 

donderdag 11 september Psalm 119:89-96 (On)eindigheid 

vrijdag 12 september Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid                                     

zaterdag 13 september Matteüs 19:1-9 Huwelijksbescherming 

zondag 14 september Matteüs 19:10-15 Kinderzegen 

maandag 15 september Efeziërs 1:1-6  Voorbestemd 

dinsdag 16 september Efeziërs 1:7-14 Gemerkt 

woensdag 17 september Efeziërs 1:15-23 Dankbaarheid 

donderdag 18 september Matteüs 19:16-22 Hoe word je rijk? 

vrijdag 19 september Matteüs 19:23-30 Door het oog van een naald 

zaterdag 20 september Matteüs 20:1-16 Ter elfder ure  

zondag 21 september Matteüs 20:17-34 Omgaan met macht 

maandag 22 september Efeziërs 2:1-10 Opstanding 

dinsdag 23 september Efeziërs 2:11-22 Medeburgers en gezinsleden 

woensdag 24 september Efeziërs 3:1-13  Vrije toegang 

donderdag 25 september Efeziërs 3:14-21 Perspectief 

vrijdag 26 september Ezechiël 18:1-13 Eigen verantwoordelijkheid 

zaterdag 27 september Ezechiël 18:14-20 (On)geloof is geen erfgoed 

zondag 28 september Ezechiël 18:21-32 Wie is onrechtvaardig? 

maandag 29 september Ezechiël 19:1-14 Leeuwin en wijnstok 

dinsdag 30 september Ezechiël 20:1-12 Goede raad is duur 
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Oktober 

woensdag 1 oktober Ezechiël 20:13-26 Israel in de woestijn 

donderdag 2 oktober Ezechiël 20:27-38 De maat is vol 

vrijdag 3 oktober Ezechiël 20:39-44 Ooit komt het inzicht 

zaterdag 4 oktober Ezechiël 21:1-12 Te vuur en te zwaard 

zondag 5 oktober Ezechiël 21:13-22 Zwaardmacht 

maandag 6 oktober Ezechiël 21:23-32 Twee wegen 

dinsdag 7 oktober Ezechiël 21:33-37 De straf van het zwaard 

woensdag 8 oktober Ezechiël 22:1-16 Bloedstad 

donderdag 9 oktober Ezechiël 22:17-31 Afval 

vrijdag 10 oktober Psalm 102:1-12 Noodkreet 

zaterdag 11 oktober Psalm 102:13-29 Vertrouwen 

zondag 12 oktober Ezechiël 23:1-10 Overspelige dochters 

maandag 13 oktober Ezechiël 23:11-20 Mannengek 

dinsdag 14 oktober Ezechiël 23:21-35 Gevolgen 

woensdag 15 oktober Ezechiël 23:36-49 Het einde van Ohola en Oholiba 

donderdag 16 oktober Ezechiël 24:1-14 Kookpot 

vrijdag 17 oktober Ezechiël 24:15-27 Zware slag 

zaterdag 18 oktober Psalm 17 Gebed om recht 

zondag 19 oktober Efeziërs 4:1-6 Liefde en verdraagzaamheid 

maandag 20 oktober Efeziërs 4:7-16 Lichaamskracht 

dinsdag 21 oktober Efeziërs 4:17-24 Word nieuw 

woensdag 22 oktober Efeziërs 4:25-5:2 Verandering 

donderdag 23 oktober Efeziërs 5:3-20 Positieve houding 

vrijdag 24 oktober Deuteronomium 4:44–5:5a Onderwijs van Mozes 

zaterdag 25 oktober Deuteronomium 5:5b-21 Herhaling van de wet 

zondag 26 oktober Deuteronomium 5:22–6:3  Reactie gevraagd 

maandag 27 oktober Deuteronomium 6:4-25 Doorgeven 

dinsdag 28 oktober Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie 

woensdag 29 oktober Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden 

donderdag 30 oktober Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen 

vrijdag 31 oktober Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land 
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MEDITATIE – DOOR DOMI B. HENGEVELD 
 
Es wird regiert 
“Zie, de Leeuw…… 
En ik zag,……een Lam…..”. 
n.a.v. Openbaring 5 : 5 en 6 
 
Het verhaal gaat dat professor Karl Barth, één van de bekendste protestantse 
theologen van de 20ste eeuw, op de avond van 9 december 1968 een uitgebreid 
telefoongesprek had met zijn collega en goede vriend Eduard Thurneysen. 
In dat gesprek hadden ze het met elkaar ondermeer over de toestand in de wereld. 
Het was een onrustige tijd. De tijd van de koude oorlog waarin de spanningen 
tussen Oost en West soms hoog opliepen. En ook elders in de wereld was er van 
alles gaande. Barth en Thurneysen spraken hun zorgen uit. Waarop Barth, zo gaat 
het verhaal, het telefoongesprek eindigde met: “Aber es wird regiert”. Maar er wordt 
geregeerd. 
Het waren zijn laatste woorden. De volgende morgen overleed hij. Zijn laatste 
woorden als een soort belijdenis. “Aber es wird regiert”. De afgelopen weken 
kwamen deze woorden regelmatig bij mij boven. Want het is opnieuw heel onrustig 
in de wereld. Opnieuw lopen de spanningen tussen Oost en West op vanwege het 
conflict in de Oekraïne, waar eerst de passagiers van vlucht MH 17 op een 
vreselijke manier slachtoffer van zijn geworden. In het noorden van Irak voert ISIS of 
IS een waar schrikbewind onder christenen en andere geloofsgemeenschappen. En 
tussen Israël en Hamas wil het ook maar niet vlotten. Waar gaat dit heen?, hoor ik 
verschillende mensen al verzuchten. 
Gelukkig mogen wij dan weten: “Aber es wird regiert”. Dat mogen we o.a. weten uit 
Openbaring 5. Daar krijgen we een blik achter de schermen. En daar zien we hoe 
de boekrol met de plannen van God in handen van Christus is gegeven. Hij leidt de 
geschiedenis naar de grote toekomst van God. Daarom: “Es wird regiert”. 
Vanuit Openbaring krijgen we tegelijk ook een doorkijkje in hoe Hij regeert. We 
verkijken ons daar vaak op. Wij zouden graag willen dat er meteen wordt 
ingegrepen als er ergens iets fout gaat. Dat er meteen vanuit de hemel wordt 
ingegrepen in de Oekraïne. En dat er misschien wel vuur uit de hemel zou komen 
om in te grijpen in het noorden van Irak. En dat er iets zou gebeuren waardoor Israël 
en Hamas wel aan de tafel moeten gaan zitten. 
Maar zo werkt dat blijkbaar niet. Als in Openbaring wordt gevraagd: “Wie is het 
waard de boekrol te openen?”, dan blijft het even angstwekkend stil. En dan wordt 
er vervolgens een Leeuw aangekondigd. De Leeuw uit de stam van Juda. En je 
denkt: Ja, zo iemand heeft deze wereld nodig. Iemand, die sterk is als een leeuw. 
Iemand, die opgewassen is tegen het kwaad. Die niet met zich laat sollen. Die 
stevig van zich af kan bijten. Een krachtfiguur. 
Maar als Johannes vervolgens kijkt, dan ziet hij een Lam. Een Lam als geslacht nog 
wel. Het litteken staat nog in zijn hals. Is dat niet een enorme teleurstelling? Moeten 
we het in deze wereld hebben van een Lam? 
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Het is maar hoe je het bekijkt. Stel je voor, dat Jezus inderdaad zou regeren als een 
leeuw. Dat Hij meteen zou ingrijpen als er iets mis gaat. Wat zou ons in het rijke 
Westen dan wel niet te wachten staan? Want hoeveel is er bij ons niet mis? Ook in 
onze samenleving? We zijn nog steeds één van de meest welvarende landen ter 
wereld. 
Als Jezus zou regeren als een leeuw wie zou er dan zonder kleerscheuren van 
afkomen? 
Daarom, gelukkig ziet Johannes een Lam. Een Lam als geslacht. Want zo regeert 
Christus. Niet door kracht of geweld, zegt de profeet Zacharia, maar door Zijn 
Geest. Hij regeert niet door erop in te hakken, maar door mensen voor Zich te 
winnen. Hij regeert vanuit Zijn grote hart. Hij regeert vanuit het hart van de 
verzoening en vanuit Zijn genade. En dat zal het uiteindelijk winnen. Want Hij mag 
dan zijn als een Lam, Hij is tegelijk ook sterk als een Leeuw. Daarom, zoals het 
bekende lied zingt: Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de 
nacht. 
Dat is bemoedigend. 
Rust mijn ziel, want Christus is Koning. “Es wird regiert”. Aan de andere kant 
worden we ook geroepen om in Zijn spoor te gaan. Om echt te leven vanuit de 
Geest van Christus. En om elkaar daar telkens weer op aan te spreken. Geen leeuw 
zijn door van je af te bijten. Maar als een lam willen zijn. Daarin sterk zijn als een 
leeuw. In de kerk en in je omgeving. Want het moet toch ergens beginnen. En zo 
laten zien dat Hij ook in jou regeert. 

 
VAN DE DOMINEE 
 
Bij de diensten 

Als we in een vreemde streek naar de weg vragen of de TomTom navigator in de 
auto gebruiken,rijden we op gezag van een ander verder. We volgen dan een 
bepaalde route omdat die ander dat heeft gezegd of de TomTom dat aangeeft. Op 
onze geestelijke reis hebben we ook een wegenkaart nodig, want op die reis zijn we 
ook vreemdeling. We hebben daarom de Bijbel ontvangen. 

Daarin moeten we wel iedere zondag wegwijs worden gemaakt in het land van 
zonde en genade, opdat we op de goede weg zouden blijven. 

We zien uit naar gezegende diensten. 

Pastoralia 

 
Felicitaties 
Op 24 augustus jl vierden we een heel bijzondere dienst. Hier, op Bonaire komt het 
niet vaak voor dat er een verjaardag in de zondagse kerkdienst wordt gevierd. Maar 
in Suriname komt zo'n 'Verjari', waarin kroonjaren worden gevierd, vaak voor. Op 
deze zondag vierde zo onze zuster Carla Marica haar 70e verjaardag. Van geboorte 
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Surinaamse, dus dat beloofde veel. In diezelfde week zag ook ons gewaardeerd 
kerkenraadslid Soila Winklaar Sarah. U heeft wat gemist wanneer u de dienst niet 
mee kon maken: De vreugde spatte ervan af! Ook vanaf deze plaats een hartelijke 
felicitatie en alle goeds voor jullie beider toekomst toegewenst! 
 
Geboorte 
zinnetje van ons kerkenraadslid Danuta de Jong en haar man Jan Hendrik 
Emerenciana werd verblijd met de geboorte van een zoon,broertje van Chanelle 
Dianthe met de welluidende naam Roman- Shane Dían Hendrik Emerenciana. 
Het blijft altijd een wonder, een kind volmaakt en klein. Gods schepping zo bijzonder 
dat er geen woorden voor zijn. Een Godsgeschenk. Onze hartelijke felicitaties! Dat 
geldt ook de grootouders! 
 
Zieken 
Wij vragen uw belangstelling en voorbede voor onze gemeenteleden die thuis of 
elders verzorgd of verpleegd worden. Dat ze de kracht van onze God mogen 
ervaren. 
 
Hartelijk welkom 
Ze waren al een poosje op het eiland. Helaas was het niet mogelijk eerder dit 
bericht te plaatsen. We heten hartelijk welkom in ons midden: de familie Jaap en 
Marian Luinstra.  
Jaap is een zeer gewaardeerde collega; Marian is werkzaam bij de directie 
Samenleving en Zorg hier op het eiland. 
We hopen oprecht dat jullie een heel fijne tijd tegemoet gaan!. 
 
Vakantieweken van onze jeugd 
En zo liep de vakantietijd weer naar het einde. Afgelopen weken hebben we als 
jongeren een geweldig leuke tijd beleefd. De opkomst van kinderen en een minstens 
even geweldige en enthousiaste inzet van vrijwilligers. Het was een feest om er 
regelmatig even binnen te lopen. En ook om te zien hoe er naast allerlei 
ontspannende activiteiten heel veel zorg aan besteed was om de verhalen uit de 
Bijbel bij de kinderen te brengen. Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. We 
wensen kinderen en leerkrachten een goed en gezegend jaar toe. 
 
Noten en de zang 
Hoeveel noten heb jij op je zang?? 
VEEL…??? 
Dat is mooi, want dan pas je bij ons… 
Bij ons kun je het hoogste lied zingen…maar het mag ook laag zijn.. 
Wij zijn het koor Kyrie Eleis uit Bonaire, hét koor van onze gemeente… En we willen 
nog verder groeien…. 
Een koor hoeft niet suf of oubollig te zijn….. 
En daarvoor hebben we JOU nodig…. Jij maakt het verschil… 
Jij bent dynamisch, hebt nieuwe ideeën en zingen vind je leuk, 
of je gaat het bij ons leuk vinden, wedden…!!?? 
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Wist je dat zingen ook nog eens gezond is ook…. 
Je krijgt een betere ademhaling, een stabielere hartslag…. 
Da’s mooi meegenomen… En wat dacht je van ontspanning… 
Wat wil je nog meer… 
En mannen...Het is nu een mooi tijdstip, juist voor jullie om mee te doen. Het WK 
voetballen is al lang voorbij en aan de Tour de France hoef je hier op Bonaire niet 
mee te doen.. 
We nodigen je uit, om eens te komen luisteren of mee te doen. 
We repeteren op maandagavond in de kerk van Playa.Het repertoire zal eenvoudig 
zijn en is voor iedereen haalbaar. 
Via onze dirigent, Elly Oudshoorn krijg je alle info…telefoon 7860870 of email 
aeoudshoorn@gmail.com 
Kom op, stap aan boord, je krijgt er vast geen spijt van…!!! 
 
Gevangenenzorg 
Het is weer zondag. Kijk eens om je heen: tientallen mensen samen met u/jou in de 
kerk om God en Zijn gemeente te ontmoeten. Na de kerkdienst gaat u misschien 
wel een bezoekje afleggen of koffiedrinken bij familie. 
Wist u dat gevangenen ook naar bezoek uitkijken? Zij vinden het fijn als er iemand 
is die naar hen luistert en hen helpt. Zij staan er vaak alleen voor. Gevangenen 
bezoeken is een Bijbelse opdracht. In Mattheüs 25:36 lezen we immers: ‘‘Ik was in 
de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’’. Ook een crimineel, iemand die we 
misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door 
de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan 
hen worden gedaan. Als kerk van de Heer geloven we in herstel. Ieder mens is een 
schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans! 
Hier, op het eiland is er de organisatie Krusada werkzaam. Het is een interkerkelijke 
vrijwilligersorganisatie die zorg heeft voor gevangenen, tbs-patiënten, 
(ex)verslaafden en hun familieleden.In samenwerking met de gevangenis hier op 
Bonaire dragen ze zorg. Ze bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen 
iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Ook als iemand 
vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken. Juist dan komt het erop aan! Daarom wordt 
er werk gezocht voor ex-gevangenen en denkt de organisatie mee in praktisch 
zaken, zoals huisvesting en schuldenproblematiek, om een goede start te kunnen 
maken als iemand vrij komt. Daarnaast bieden ze ook hulp bij verslaving en bieden 
ze (zelf)hulp cursussen aan. Tijdens zo’n cursus wordt met gevangenen gesproken 
over thema’s als spijt, schaamte, slachtoffers, samenleving en vergeving. Om hulp 
te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer 
daar Krusada sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en 
bedrijven. Daarom bevelen wij hen van harte bij u aan! 
Voor meer informatie over het werk van Krusada Nederland kunt u een bezoek 
brengen aan de website: http://www.krusada.nl/. 
 
Omzien naar elkaar 
Diaconaat gebeurt vaak in die hele kleine dingen. Dingen die we samenvatten met 
het begrip ‘omzien naar elkaar’. Een begrip dat zijn grond vindt in de opdracht van 

http://www.krusada.nl/
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de Here Jezus, namelijk dat wij elkaar liefhebben. Deze opdracht is het kenmerk 
van de gemeente van Christus. Dat wordt zichtbaar in daadwerkelijke belangstelling 
voor de ander. Door net dat beetje extra aandacht te geven aan het leven van die 
broeder of zuster die het moeilijk heeft, die eenzaam is. Zo wordt het begrip ‘omzien 
naar elkaar’ praktijk! Laten wij in Zijn dienst omzien naar elkaar. 
 
Tot slot 
Langzamerhand komen mensen terug van vakantie of zijn dat al lang. Het “gewone” 
leven, werk en school, gaat weer beginnen. Toch hoop ik dat u iets van de rust, de 
ontspanning, het leeg worden (want dat betekent vacantie,met een “c”, letterlijk) 
vasthoudt. Vakantie is ook een stuk bezinning, een tot jezelf komen, tot een 
antwoord op de vraag wat er nu echt toe doet en ook Wie er toe doet. Die vraag 
heeft ook alles met geloof te maken, met zingeving, met God. 
 
Een hartelijke groet 
Domi Ben Hengeveld 

 
 

ARTIKEL – VERRAADT ONS ALLER ANGST ZICH NIET…?  
De ramp met vlucht MH17 heeft een enorme schok teweeg gebracht in ons land, 
Nederland. Deze aanslag was in al z’n zinloosheid en verwoesting nauwelijks te 
bevatten. Verbijstering en verdriet werden breed gedeeld. In de (sociale) media, bij 
herdenkingen, in kerken. Door bloemen neer te leggen, condoleanceregisters te 
tekenen, kaarsjes te branden, langs de weg te staan waar de rouwwagens 
voorbijkwamen. En voor het eerst sinds 1962 kwam er een dag van nationale rouw. 
De betrokkenheid die in het hele land voelbaar was (en is), is overweldigend. De 
indruk die de ramp heeft gemaakt, is misschien ook wel zo groot doordat we ons zo 
goed kunnen verplaatsen in deze slachtoffers. In de dagen na de ramp drong steeds 
meer door wie zij waren, en met hoeveel. In verhalen in de media, in 
rouwadvertenties, in berichten via bekenden kregen de doden een naam en een 
gezicht. Het zijn ouders en grootouders, kinderen, kleinkinderen, hele gezinnen 
soms. Ze zijn van een voetbal- of atletiekvereniging. Het zijn scholieren en 
studenten. Ze zijn docent, politicus, schoonheidsspecialist, bankier, 
aidsonderzoeker, drummer, stewardess. In Hilversum, waar de lijkwagens met 
stoffelijke overschotten naar een kazerne werden gebracht, zei een man: “Ik ken 
geen van de slachtoffers, maar ik heb het gevoel dat ik iedereen ken.” Sommige 
rampen en oorlogen, hoe erg ook, blijven enigszins op afstand. We vinden het heel 
erg voor de Palestijnen in Gaza, voor de Syriërs en de bootvluchtelingen, en toch 
blijven zij verder van ons bed. Misschien omdat we meer moeite hebben om ons in 
hen te verplaatsen. Maar de slachtoffers van MH17 komen ons heel dicht op de 
huid. Hoe bizar de ramp ook was, dit had ons echt allemáál kunnen overkomen, of 
onze familie, onze vrienden en buren. Daarom maakt het zoveel indruk. En daarom 
voelen we ons kwetsbaar en onthand. Ik moest denken aan bekende dichtregels 
van theoloog Okke Jager: “Verraadt ons aller angst zich niet / in wie het leven 
weerloos liet?” Als we zien dat een naaste iets ergs overkomt, dan worden wij ook 
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herinnerd aan onze eigen kwetsbaarheid. Als iemand ziek wordt, realiseren we ons 
dat dat ook óns kan overkomen. En als iemand sterft, worden we gewezen op onze 
eigen eindigheid. Dan komt het erop aan om niet te vluchten voor je eigen angst, 
door afstand te nemen van de getroffene, maar om mee te leven en nabij te zijn. 
Daarom is het goed om te zien hoe zoveel mensen nu meeleefden met de 
nabestaanden. Kerken zijn gebouwd omdat wij mensen weten dat we kwetsbaar 
zijn. Dat we weten dat er dingen zijn, te groot voor ons, te groot om alleen te 
dragen. Ik ben blij dat die kerken er zijn. Waar woorden en rituelen bestaan die 
uitdrukking geven aan onze gevoelens en ervaringen. En waar ik begrijpen mag dat 
ik die veel te grote dingen ook niet alleen hóef te dragen. De zondag na de ramp 
ging ik voor in de kerk. Aan het begin van de dienst hielden we een minuut stilte. 
Aan het einde van die stilte klonken oude, vertrouwde woorden: “Onze hulp is in de 
naam van de Heer, die nooit loslaat het werk van zijn handen.” Het klonk nog nooit 
zo indrukwekkend. 
 
Domi Ben Hengeveld 
 
 

GESLAAGDE 

KINDERMIDDAGEN EN 

TIENERAVONDEN 
In de vakantieperiode zijn 
er door een aantal 
enthousiaste 
vrijwilligers vijf 
kindermiddagen en 
tieneravonden 
gehouden. Op vijf 
donderdagen hebben 
de kinderen een heel 
leuke middag gehad. 
Er werd samen 
nagedacht over een 
Bijbelverhaal, waarna 
werd geknutseld en gespeeld. We hebben 
zelfs een middag gezwommen bij Hillside. De tieners hebben op de avonden 
genoten van o.a. ijs van Gio's, een spelletje Uno spelen en gezellig met elkaar zijn. 
Natuurlijk ging op deze avonden de Bijbel ook open, mooi dat er heel open over 
gepraat en nagedacht kon worden. Graag bedank ik de kids en jongeren voor hun 
aanwezigheid net als de vrouwen  
en mannen die tijd vrij wilden  
maken om dit mooie werk  
te doen. 
 
Gerrit van Kruistum 
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EEN INGEZONDEN BRIEF IN NEDERLAND 
Onderstaande brief werd op 28 juli jl. gestuurd naar alle gemeenten van de 
Protestantse Kerk van Nederland. De brief werd geschreven door dominee Arjan 
Plaisier, secretaris generaal van de PKN. Deze brief wil ik u niet onthouden: 
Ze heeft de titel "Weg met de Joden’, dat pikken we niet !" 
 
“In Gaza woedt een afschuwelijke strijd. Raketten op Israël, afgeschoten door 
Hamas, elke dag opnieuw. 
Een grondoffensief van Israël dat al meer dan 1000 slachtoffers heeft gekost. 
Wat een tragedie. Wat een leed.Wat een angst. Hoe lang moet dit nog doorgaan? 
Hoe lang moeten er nog onschuldige slachtoffers vallen? 
Frustratie, haat, machtsvertoon, alles loopt door elkaar heen in een situatie die 
uitzichtloos lijkt. Wij hopen en bidden dat er een ommekeer mag komen in de spiraal 
van geweld, wij kijken uit naar de dag dat buren elkaar verdragen, met elkaar willen 
spreken en elkaar een plaats onder de zon gunnen. 
Er zullen - ook onder leden van onze kerk - heel verschillende beoordelingen en 
analyses zijn van wat er in Gaza en Israël gebeurt, wie of wat de oorzaak is van de 
huidige gevechten, wat de achtergrond ervan is, hoe het moet worden opgelost. Ik 
denk dat eenduidige oordelen al snel de plank misslaan. 
Intussen gebeurt er iets in onze samenleving, dat ons ernstig zorgen 
baart. In een Pro-Gaza-demonstratie werden antisemitische leuzen aangeheven en 
bedreigingen aan Joodse burgers. Hier en daar wordt de Hitlergroet gebracht en 
hakenkruizen getoond. Bij Opperrabbijn Jacobs uit Amersfoort is er aantal keren in 
de afgelopen tijd een steen door de ruiten van zijn huis gegooid. Joodse gezinnen 
halen de Mezoeza (het gebedsrolletje) van hun deurpost uit angst om doelwit te 
worden. Opperrabbijn Jacobs vraagt zich openlijk af of er in de toekomst nog plaats 
is voor Joden in Nederland. Moet hij wellicht anderen adviseren om te koffers te 
pakken? 
In andere steden van West-Europa gaat het er nog harder aan toe. Parijs. Brussel: 
een aantal weken geleden een aanslag in het Joods museum. Onverhuld 
antisemitisme. We kennen het. In christelijk West Europa heeft het geleid tot de 
holocaust. In deze tijd lijkt antisemitisme vooral van de kant van 
moslimfundamentalisme te komen.Onze samenleving mag dit niet over zijn kant 
laten gaan. 
Wij accepteren geen land van ‘minder Marokkanen’. Wij accepteren geen land van 
minder Joden en al helemaal niet van ‘weg met de Joden’. 
Verantwoordelijke burgemeesters en rechters zullen pal moeten staan voor deze 
bevolkingsgroep. Gelukkig klinkt er van diverse zijde 
een duidelijk nee tegen dit alles. Een samenleving die toelaat dat Joden worden 
gediscrimineerd, beledigd, bedreigd - verbaal en fysiek - is op het hellend vlak 
terecht gekomen. 
Opperrabbijn Jacobs, blijft u alstublieft in Nederland”. 

 
Domi Ben Hengeveld  
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SPONTANE BIJEENKOMST MH17 
Op 23 juli heeft, op verzoek van de lokale overheid (OLB), om vijf voor 10 de 
kerkklok van ‘nos kerki’ geluid. Dit verzoek is gedaan om medeleven te betuigen 
aan de familie van de slachtoffers van de tragische vliegtuigramp MH17. Hetzelfde 
verzoek werd gedaan aan de katholieke kerken op Bonaire.  
 
Toen de klok aan het luiden was, stapte een captain van de KLM naar mij toe met 
de vraag of het mogelijk was een kaarsje aan te steken. Toen ik naar buiten keek, 
zag ik een groep van ongeveer 20 personen voor de kerk staan. Dit bleek de KLM 
crew te zijn. Ik heb hen allen uitgenodigd om in de kerk te komen om samen 
acapella het lied ‘Hoe groot zij Gij’ te zingen. Het lied hebben we zelfs in het 
Papiaments gezongen. De kaars hebben we hierbij ook aangestoken. Het was een 
ontroerend moment.  
 
Mary Tjin-Asjoe 
 

GEDICHT  
 
Ach Here, wat moet ik zeggen, 

in dit onnoemelijk verdriet. 

Mijn woorden schieten te kort, 

als ik die erge ellende zie. 

 

Geeft U ze woorden van troost, 

woorden die hun tranen drogen. 

Staat U ze toch bij o Here God, 

in dit haast niet te dragen lot. 

 

Weest U ze genadig en nabij, 

ik bid U, weest U met hen. 

Geeft U ze sterkte en kracht, 

schijn met Uw licht in de nacht. 

 

Amen. 

 

Vliegtuigramp 17-07-2014 

MH 17 

 

Bron: www.gedichtensite.nl 
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KINDERPAGINA – KLEURPLAAT “LAAT DE KINDEREN TOT MIJ 

KOMEN” 
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Colofon: 

 
Eindredactie:  Janneke Oosterveen  
    E-mail: janneke_goosen@hotmail.com 
 
Druk:    Multi-Post Antilles N.V. 
    Kaya Industria # 2 
    Bonaire, Caribisch Nederland 
 
Oplage:   75 exemplaren 
 
Verspreiding: Digitaal via e-mail en in drukvorm onder gemeenteleden, 

gasten en vrienden van de kerk. 
 
Verschijningsdata 2014: 
 

Nummer Verschijningsdatum Uiterste inleverdatum kopij 

12 Zondag 26 oktober Woensdag 22 oktober 

13 Zondag 21 december Woensdag 17 december 

 

 
Onderhoud kerkgebouwen en kerkhoven: 
Hugo Leter, Kaya Nikiboko Zuid # 12, telefoon 717-4101, mobiel 785-0187, 
e-mail hujode@hotmail.com 

 
Bankgegevens VPGB: 
Maduro & Curiel’s Bank Bonaire  
Kaya L.D. Gerharts 1, Bonaire, Caribisch Nederland  
SWIFT code: MCBKBQBN  
  
Kerkvoogdij: reknr. 58.100.305 tnv Kerkenraad Verenigde Protestantse Gemeente  
Jeugdwerk: reknr. 115.282.504 tnv Protestantse Gemeente Bonaire Jeugdwerk  
Diaconie: reknr. 115.224.304 tnv Kerkenraad Protestantse Gemeente Diaconie  
Begraafplaats: reknr. 115.402.504 tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats  
Restauratie kerk: reknr. 115.402.602 tnv Restauratie Protestantse Kerk  
  
Voor specifieke donaties graag even contact opnemen met de Quaestor, Sapphira 
Coffie, sapphiracoffie@hotmail.com 

 

 
 

mailto:sapphiracoffie@hotmail.com

